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In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en 

mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele) 

activiteiten etc. 

Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders 

aangegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd 

Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo 

Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven). 

’t Vergeet-mij-nietje 
 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
  

De Vrije School Almelo 
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Vergeet-mij-nietje nr. 23 

04-03-2022 
 

 

AGENDA: 

 
za. 5 maart  : open dag van 10.00-13.00u. 

vrij. 25 maart : landelijke studiedag; alle kinderen hele dag vrij 

ma. 28 maart : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

di. 5 april  : studiemiddag; alle kinderen vanaf 13.00u. vrij 

vrij. 8 april  : Palmpaasfeest; aanvang optocht 13.30u. 

vrij. 15 april : geen school ivm. Goede Vrijdag 

ma. 18 april : geen school ivm. 2e Paasdag 

ma. 25 april t/m  

vrijdag 6 mei : Meivakantie (hierin vallen dus ook Koningsdag en bevrijdingsdag) 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 2 Nicole: 

Wat fijn om deze week met een heemkunde periode te beginnen over de lente. De eerste 

lentebloemen zijn al goed zichtbaar en het lentezonnetje doet een ieder goed.  

Het leven van Franciscus was ook onderdeel van de lesstof deze week. We zongen nieuwe 

liedjes over de lente, de bloemen en een envoudige versie van het door Franciscus 

geschreven zonnelied. Deze periode zal zeker doorlopen in de rekenperiode die volgende 

week gepland staat.  

We kijken iedere dag of de bonen al kiemen die in glazen potjes achter in de klas staan. We 

gaan tuinkers en vast ook nog wel andere dingen zaaien. In de klas zijn steeds meer echte en 

getekende of geknutseld bloemen zichtbaar. We blijven de lente bezingen en het verhaal over 

het leven van Franciscus krijgt zeker een vervolg.  

Via parro heb ik gisteren uitnodigingen voor de oudergesprekken gestuurd en er hebben zich 

al veel ouders ingeschreven, mooi dat dit op deze manier lukt en goed om iedereen 

binnenkort weer live te kunnen zien. 

 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad. Maandag zijn wij begonnen met 

een studiedag en hadden de kinderen nog een extra dagje vrij. Op dinsdag mochten we 

allemaal weer lekker aan het werk. We zitten nog in de taalperiode en daarvoor hebben we 

geoefend met hoofdletters en ook hebben we geoefend met politiewoorden, centwoorden en 

colawoorden. Volgende week gaan we nog verder met de taalperiode, maar daarna gaan we 

aan de slag met een ambachtenperiode. Mochten jullie nog ambachtslieden kennen, dan 
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zouden we dat graag willen weten. Het zou namelijk fijn zijn als de kinderen wat kunnen 

leren van echte ambachtslieden 

Natuurlijk zijn we ook bezig met rekenen en het herhalen van de tafels. We merken dat er 

thuis ook geoefend wordt, dat is heel fijn! De kinderen hebben ook verschillende tekeningen 

gemaakt met krijt, hierbij moesten ze goed samenwerken, want de tekeningen moesten 

doorlopen. 

Op woensdag 16 maart zijn we van plan om naar Beerze te gaan om een dagje te helpen in 

het Bos. Freek heeft hiervoor al voorbereidingen getroffen, waarvoor hartelijk dank. Wie zou 

het leuk vinden en tijd hebben om die dag mee te rijden en een groepje te begeleiden? 

In de komende periode zullen we nog enkele uitstapjes gaan maken, maar het is nog niet 

helemaal duidelijk wanneer en waarheen. Zodra we meer weten zullen we jullie daarover 

informeren 
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Ik hoop dat iedereen een goede vakantieweek heeft gehad, met in het begin veel storm en in 

het laatste weekend veel zon. 

Met goede moed zijn we allemaal weer begonnen met gelukkig geen zieke leerkrachten en 

vrij weinig zieke kinderen. 

Wij begonnen de week met een studiedag in het teken van de regenboogtraining (sociaal-

emotionele methodiek binnen de vrijescholen). ‘s Ochtends gingen we met z’n allen met 

diverse werkvormen uit de regenboogtraining aan de slag; we hebben spelletjes gedaan met 

een super grote parachute, geboetseerd en verhalen geschreven.’s Middags hebben we 

na een gemeenschappelijke lunch in kleine groepen met elkaar gewerkt aan de 

regenboogtraining, maar dan meer specifiek voor de eigen klassen. 

 

 
 

Corona: 

Maandag 7 maart hebben we een pedagogische vergadering en bespreken we diverse zaken 

rondom de maatregelen / persconferentie van voor de vakantie en de mogelijkheden, die deze 

geven voor de school. We zullen dan ook spreken over het naar binnen gaan in de 

onderbouw en met name over de rol van ouders daarbij. Ook over de jaarfeesten de komende 

tijd en hoe we deze weer met z’n allen kunnen vieren. Vormgeving van de pauzes etc. 
 

Jullie mogen als ouders, als je een vraag hebt of even wat wilt bekijken, nu ook al gewoon in 

school komen. 
 

Veel is al weer mogelijk o.a.: 

• Koor start woensdag 9/3 

• Avondactiviteiten in de school kunnen weer, bijv ouderkoor “Akkoord” 

• Weekopening voor klassen 1 t/m 6 start op 14/3. 

• Kinderen spelen in de pauzes weer door elkaar. 
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• Oudergesprekken/ouderavonden zijn weer live mogelijk. 

• Als leerkrachten kunnen we de dag weer gemeenschappelijk in de zaal starten. 

• Poetsen in de school 

• Uitjes  
 

Ik informeer jullie weer spoedig als er aanpassingen zijn 
 

Uitnodiging: 

Als bijlage bij dit Vergeetmijnietje wordt jullie namens de Stichting Athena een uitnodiging 

gestuurd voor een verbindende middag op zondag 10 april a.s. 
 

Open dag zaterdag 5 maart 10.00-13.00 uur: 

De Open dag van 5 maart is morgen al! 

Willen jullie ons a.u.b. helpen door mondeling mensen er op te attenderen dat de open dag 

morgen plaatsvindt en aankondigingen via Instagram en facebook  delen? Alvast bedankt!! 
 

Wilt u opa, oma, andere familie, buren, vrienden onze school laten zien, kom dan gerust 

langs. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en ambulant) en Nienke Bramer (leerkracht klas 5) 

zijn de vertrouwenspersonen van de school.  

Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u 

contact opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 

Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

Positie Medezeggenschapsraad: 

Er komt binnen de MR een positie vrij in de oudergeleding! 

De MR bestaat uit 2 docenten en 2 ouders. Leden in de oudergeleding worden gekozen bij 

verkiezing door de ouders. 

De MR praat als sparringpartner met de schooldirectie over allerlei beleidsmatige 

onderwerpen (onder meer de begroting van de school en beleidsplannen). Daarnaast heeft de 

MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. 

Lijkt het je wat om op deze manier een bijdrage aan onze school te leveren...? Dan kun je 

voor donderdag 11 maart een stukje over jezelf en je motivatie voor in het Vergeet-mij-nietje 

sturen aan: m.wigger@devrijeschoolalmelo.nl .(graag met foto!). Ouders kunnen dan tot 

vrijdag 25 maart hun keuze maken. 

 

 

 

NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO: 

                                                  
De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849 

Voor direct contact met de pm-ers, afmeldingen, ziekmeldingen en andere groepsgerichte 

mededelingen. De voicemail wordt altijd als eerste afgeluisterd, dus spreek gerust een 

boodschap in of stuur een bericht. 
 

Er zijn plekken vrij in de Peutergroep. Voor informatie kunt u bellen met de groepstelefoon 

van Christoforus Almelo: 06-15434849. 

Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen. 
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